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São Paulo, 27 de fevereiro de 2018. 

              C07EB/18 
 

Concurso “CANGURU DE MATEMÁTICA” – 2018   
 

Prezados Pais e Alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II e séries do Ensino Médio. 
 

 
O Liceu Pasteur, em 2018, participará do Concurso “Canguru de Matemática”, buscando ampliar os 
conhecimentos e desenvolver novas habilidades. 
 

Trata-se de evento anual e internacional, promovido pela Associação Canguru sem Fronteiras, que congrega 
personalidades ligadas à Matemática em diversos países. 
 
No site: www.cangurudematematicabrasil.com.br podem ser encontradas informações referentes a essa 
competição. 
 

Podem participar todos os estudantes das escolas públicas e particulares brasileiras, matriculados regularmente 
desde o 3º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio. As provas consistem de 24 a 30 
questões, em ordem crescente de dificuldade. 
 

A entrega da ficha de inscrição deverá ser feita na Secretaria, das 7h00 às 15h30, do dia 28 de fevereiro a 07 de 
março, sem prorrogação. 
 

As provas serão aplicadas no dia 15 de março, quinta-feira, às 14 horas, no Liceu, em salas que serão divulgadas 
após a confirmação das inscrições. 
 

A entrada será pela Diogo de Faria. 
   

                                                                                                               Atenciosamente,                      

 
   Professores de Matemática                     Coordenadores                                   Diretora Pedagógica 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO “CANGURU DE MATEMÁTICA” 
 

 
Aos Professores de Matemática. 
 

 
 

Autorizamos a participação de nosso(a) filho(a) _______________________________________________ 

_____________________________, do(a)_______ ano(série) do Ensino__________________________,  

no Concurso “Canguro de Matemática”. 
São Paulo, ______de _____________________de 2018. 

 

Nome do responsável _______________________________________________que é _________do(a) aluno(a). 
 
      

Assinatura do Responsável: ______________________________________________________________  

L I C E U    P A S T E U R 
Liceu Franco-Brasileiro de São Paulo 
 

Educação Básica 

Média, Fundamental e Infantil 

Devolver, impreterivelmente, até o  dia 07 
de março,  4ª  feira, na Secretaria.  
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